
   االستثناء هنا منقطع أو متصل ؟ لن يضروكم إال أذى )) ((قوله: : الشيخ

االستثناء أن قيل: إن املستثىن متصل واملعىن والتقدير: لن يضروكم إال ضرر أذى؛ وقيل: : فيه خالف, الطالب

  ؛ ورجحنا األخري ألن الضرر غري األذى ....ولكن منقطع والتقدير: لن يضروكم 

   هو الدليل على أن األذى غري الضرر ؟ ما: الشيخ

وقال يف  ب الدهر وأنا الدهر )( يؤذيني ابن آدم يسيف احلديث القدسي:  اهللا عز وجلالدليل قول : الطالب

  فنفى الضرر وأثبت األذى؛  )بادي إنكم لن تبلغوا ضري فضروني يا ع (: سبحانه وتعاىل احلديث القدسي

  والواقع ؟ : الشيخ

  هو شاهد بذلك؛ قد يتأذى اإلنسان برائحة كريهة وال يتضرر .: الطالب

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء  (( رجيم:أعوذ باهللا من الشيطان ال: الطالب

الليل وهم يسجدون يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 

من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واهللا عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن  الخيرات وأولئك

تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في 

 ولكن هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم اهللا

  أنفسهم يظلمون )) .

  ؟...وهذا أظن أخذناها إىل  ليسوا سواء )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

على من  ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون )) (( :الشيخ

   ؟ ليسوا سواء )) ((يعود الضمري يف قوله: 

  إىل أهل الكتاب؛ : الطالب

   سواء )) ؟ (( :وما معىن: الشيخ

  أي ليسوا متساويني؛ : الطالب

  ليسوا متساويني طيب .: الشيخ

من هم املراد يا خالد هنا ؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا  من أهل الكتاب أمة قائمة )) ((قوله: : الشيخ

  يف زمن رسالتهم متصفني ذه الصفات ؟

  يشملهم مجيعا؛ : البالط

  يعين يشمل الذين آمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والذين كانوا على حق يف عهد رسالتهم .: الشيخ



   ومل يقل: إىل اخلريات فما الفرق ؟ يسارعون في الخيرات )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  للوصول إليها يستمرون فيها؛ يعين  أي أم يسارعون إىل هذه اخلريات يسارعون في الخيرات )) ((: الطالب

  ولو قال إىل ؟: الشيخ

  ؛ يقف عندهاإذا وصل إىل اخلريات : الطالب

   يعين ال تدل على استمرارهم يف املسارعة بعد الوصول إليها.: الشيخ

  خالد ؟  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) ((ما الفرق بني هذا وبني قوله تعاىل: : الشيخ

  كيف ؟ : الطالب

   ومل يقل: يف مغفرة ؟ سارعوا إلى مغفرة )) ((قال: : الشيخ

   من اهللا؛املغفرة  ...املغفرة فلم يكن  ...من اهللا عزوجل بينما اخلريات إن كان  املغفرةألن : الطالب

   ...: املغفرة ما ميكن أن تكون ظرفا الطالب

متقاربان الفرق بينهما ظاهر ألنه املغفرة يعين هي غاية، هي غاية وليست عمال؛ على كل حال اجلوابان : الشيخ

  خبالف العمل فإنه ظرف لكدح اإلنسان . ,غاية، غاية العمل ومثرة العمل

   فيها قراءتان ما مها ؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه )) ((قوله: : الشيخ

   ))؛ فعلوا من خير(( وما توالثانية:  وما يفعلوا من خير)) ((: الطالب

   )) وما يفعلوا من خير (( اآلية:: كمل الشيخ

   )) فلن يكفروه(( : الطالب

   وما تفعلوا من خير فلن تكفروه )) . ((الطالب: أو  الشيخ:

   ما الفرق بني القراءتني ؟: الشيخ

  ألا تكون على ضمري الغيب. ال ميكن أن تكون لاللتفات؛ (( وما يفعلوا من خير ))  القراءة األوىل:: الطالب

   .يعود الضمري فيها على هذه القراءة منلكن على : الشيخ

   ...على أهل الكتاب : الطالب

   يا عبد املنان ؟ فلن يكفروه )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  من أجرهم شيئا؛  وا ولن ينقصوايبخس لن: الطالب

  يعين مل حيرموه ؟ : الشيخ

   أي نعم .: الطالب



  هل علم اهللا خمصوص باملتقني أو شامل ؟  واهللا عليم بالمتقين )) ((قوله: : الشيخ

   ؛شامل: الطالب

  إذا ملاذا قيده باملتقني ؟ : الشيخ

  زيادة العناية م؛: الطالب

   نعم ؟: الشيخ

  أقول زيادة العناية م؛  :الطالب

  م وإال ؟ : العناية الشيخ

   نعم .: الطالب

  تقولون ؟  يءش ي: أالشيخ

   ,احلث على التقوى: الطالب

  .والعناية م أنه لن يضيع ثواب تقواهم : احلث على التقوى الشيخ

رد على اليهود ملا ظنوا أم هم املتقون وهم على احلق قال  يكون واهللا عليم بالمتقين )) ((قوله:  : شيخالسائل

   اهللا عليم باملتقني ردا عليهم ؟

  .يكون هلا هذا الوجه أيضاعلى قراءة الياء  : هذهالشيخ

  وما يفعلوا من خير فلن يكفروه )) ((ائد هذه اآلية؛ قوله تعاىل: من فو 

كامال بال   , يعين أم يعطون أجرهمن فوائدها: أن من فعل خريا أثيب عليه؛ ألن املراد بالنفي هنا متام اإلثبات

  نقص .

ما أعطاه اهللا كون العامل إذا عمل عمال أثيب عليه؛ ولو حوسب على ن فوائدها: كمال عدل اهللا عزوجل لوم

  من النعم هللك؛ لكن يثاب وتكون نعم اهللا عليه جمرد فضل من اهللا .

  واهللا عليم بالمتقين )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات علم اهللا؛ لقوله: 

ومن فوائدها: الثناء على أهل التقوى؛ والتقوى ذكرت يف القرآن الكرمي على وجوه متنوعة متعددة: أمرا وثناء على 

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم  (( :أهلها وبيانا لثمراا

. ((  

وهي يف سياق الشرط  من خير )) ((ومن فوائدها: ثبوت الثواب على عمل اخلري قليال كان أم كثريا؛ لقوله: 

  فتكون عامة .



إن  ((: تعاىل قولهلن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا ))  إن الذين كفروا ((مث قال اهللا عزوجل: 

رتد؛ املهم كل من  صراين أو شيوعي أو دهري أو مسلم ايشمل كل من كفر باهللا من يهودي أو ن الذين كفروا ))

امللة؛ وعليه كفر باهللا فهذا حكمه ؛ والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: كفر خمرج عن امللة؛ وكفر غري خمرج عن 

قال  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))  ((يتنزل قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله: 

( سباب كفر دون كفر؛ ومن أمثلة هذا النوع أعين الكفر الذي ال خيرج عن امللة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ ولكنه كفر دون كفر أي ليس بكفر خمرج عن امللة ,فإن قتال املسلم ليس بكفر المسلم فسوق وقتاله كفر )

سلم على قتل أخيه املسلم فقد أتى على خصلة من املألنه ال أحد يقدم على قتل املسلم إال الكافر؛ فإذا قدم 

فتان من المؤمنين وإن طائ ((خصال الكفر؛ والدليل على أن قتال املسلم ليس بكفر خمرج عن امللة قوله تعاىل: 

إىل  اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))

اثنتان في  (ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم:  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ))؛ ((قوله: 

وهلا أمثلة؛ املهم أن هذا كفر أصغر ال خيرج من  ميت )الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على ال

  اإلسالم .

إن الذين كفروا من أهل الكتاب  ((قوله تعاىل: هو الكفر الذي خيرج من اإلسالم؛ مثل أما الكفر األكرب ف

راد هل امل إن الذين كفروا )) ((: تعاىل وهنا يقول والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية ))؛

قوله هللا أعلم ـ أن املراد به األكرب لبه الكفر األصغر الذي ال خيرج به اإلنسان من امللة أم األكرب ؟ الظاهر ـ وا

ألن أصحاب النار لن يكونوا إال الكفار كفرا أكرب؛ ألن  وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) ((تعاىل: 

  بل البد له من اخلروج منها . ,فإنه لن يالزم النارومن كفر كفرا أصغر  ,صاحب الشيء هو املالزم له

يعين لن تدفع عنهم شيئا من  إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا )) ((وقوله: 

 إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد ((عذاب اهللا إذ أراد اهللا م سوءا؛ قال اهللا تعاىل: 

أي لن متنع ولن تدفع؛ فهي عاجزة عن منع  لن تغني )) ((وحينئذ نقول إن قوله:  اهللا بقوم سوءا فال مرد له ))

  ما أراد اهللا وعن رفعه.

ذكر األموال ألن األموال يفتدي ا اإلنسان نفسه يف مواطن  أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا )) ((وقوله: 

دعين أنا أعطيك ما  :احلرج؛ لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن حيبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له

عن اإلنسان شيئا ؟ ألن  نأغىن عنه املال؛ األوالد كيف يغنو شئت من املال خذ ما شئت من مايل؛ حينئذ 

يدافعون عن آبائهم وأمهام وهم أشد الناس محاسا يف الدفاع، أعين األوالد يف الدفاع عن آبائهم األوالد 



لهذا أو بأبيه أبدا وهو على قيد احلياة؛ فوأمهام أشد الناس محاسا؛ فاإلنسان ال ميكن أن يدع عدوه يبطش بأمه 

شيئا نكرة  من اهللا شيئا )) ((م وعن أمهام؛ ألن األوالد هم الذين يدافعون عن آبائه وال أوالدهم )) ((قال: 

شيء   أي  :قال األصوليون: والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم أيْ  لن تغني ))؛ ((يف سياق النفي؛ أين النفي ؟ 

  كان سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا .

عنهم ماهلم شيئا وال ولدهم؛ ويف  ففي الدنيا ال يغين وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) ((قال: 

اآلخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون ؛ والنار معروفة هي ذلك اجلسم احلار ولكن حرارة النار يف 

هي فضلت على حرارة النار يف الدنيا بتسعة وستني جزءا ـ نسأل اهللا  ,اآلخرة ليست كحرارة النار يف الدنيا

يعين تزيد عليها  ,م ما يف الدنيا من النريان يف احلرارة فإن نار جهنم أشد منهاالسالمة ـ فإذا قدرت اآلن أعظ

  يعين مقدرا حرارا سبعني عن حرارة نار الدنيا. ,زيادة صارت سبعنيالفإذا أخذنا األصل و  ,بتسعة وستني جزءا

  ماكثون .أي  وهم فيها خالدون )) ((أي أهلها املالزمون هلا أصحاب النار ))  ((وقوله: 

(( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا  مث قال اهللا عزوجل يف بيان أن أمواهلم ال تغين عنهم شيئا وال تنفعهم: 

متثيلي؛ ألن التشبيه هذا متثيل أو تشبيه  كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ))

كالبحر، فالن كاألسد؛ وتشبيه متثيلي مبعىن أنه تشبه اهليئة   : تشبيه إفرادي مثل أن تقول: فالنيقولون إنه نوعان

فيسمى عند  ,من عدة أمور شيئا مؤلفايكون املشبه شيئا مؤلفا من عدة أمور واملشبه به كذلك يكون  ,باهليئة

 كثمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا ((إفراد تشبيها إفراديا تشبيها متثيليا؛ واألول تشبيه  البالغيني

أصابت حرث قوم ظلموا  ((من شدا  صرير ... فيها برودة عظيمة وهلا الصورة اآلن ريح شديدة أنفسهم ))

حرث قوم  ((فالتشبيه مركب اآلن، من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم يعين مصيب ومصاب؛  أنفسهم ))

أي استحقوا أن يعذم اهللا عزوجل ذه الريح فأهلكته؛ فإذا هبت الريح  ظلموا أنفسهم )) ((أي زرعهم؛  ))

العاصفة الباردة القوية انتقاما من بين آدم فإا سوف لك هذا احلرث؛ وجه الشبه ظاهر ألم سلطوا على 

نفقون أموالهم (( إن الذين يذا التسليط، عادت هباءا كما قال تعاىل: أمواهلم تسليطا عظيما لكن مل ينتفعوا 

هذه حال الكفار إذا أنفقوا أمواهلم لن  ليسدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ))

 )) فيها صر ((طيب كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ))  ((فعوها إطالقا تين

الصوت هلا صرير من شدا؛ وباردة هذه ال  ,والشدة مشتملة على الصر؛ وفسرنا الصر بأمرين؛ الربودةيعين: 

  ((فأهلكتهم )) . ال تبقي وال تذر )) ((تبقي على الزرع 



يعين أن اهللا عزوجل ما ظلمهم حني سلطهم على إهالك أمواهلم بدون أن  وما ظلمهم اهللا )) ((قال اهللا تعاىل: 

يعين هم الذين يظلمون  ولكن أنفسهم يظلمون )) ((ا ينتفعوا ا، ما ظلمهم ألن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئ

؛ وإذا فعل اإلنسان الشيء بنفسه فال يلومن إال الكفرهذا أنفسهم بكفرهم بآيات اهللا وال أحد أجربهم على 

  نفسه.

يكون  أنه نصب املبتداء واملعروف أن املبتداء فيها إشكال وهو ولكن أنفسهم يظلمون )) ((وقوله: : الشيخ

  مرفوعا فما اجلواب ؟

  ؟  أنفسهم )) و((حمذوف  بتدأاملالشيخ: حمذوف؛  : هنا املبتدأالطالب

  خرب؛ : الطالب

   ...واخلرب يكون منصوبا  : الشيخ

  : لكن ليست اليت تعمل تلك لكن, الطالب

  ؟ أنفسهم )) (( :طيب اآلن عملت نصبت: الشيخ

  عبد الرمحن بن داود ؟ : الشيخ

  ؛ مفعول مقدم: الطالب

  ؟  يءش ألي: الشيخ

  تقولون ؟  يءش ي: يظلمون أنفسهم؛ أالشيخ

  صحيح؛ : الطالب

يظلمون؛ عالمة ذلك أنه لو كان يف غري القرآن وحولت اجلملة بالتقدمي ل يا أمحدنعم هذه مفعول مقدم : الشيخ

 ,به مقدم وفائدة التقدمي احلصرستقام الكالم؛ إذا فأنفس هذه مفعول الوالتأخري فقلت: ولكن يظلمون أنفسهم؛ 

اهللا فألن اهللا  ظلموا أنفسهم؛ أما كوم ما ظلمواولكنهم  ,يعين أم ما ظلموا اهللا عزوجل، واهللا أيضا ما ظلمهم

وما ظلمهم  ((وأما كوم مل يظلموا فألن اهللا تعاىل يقول:  وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )) ((قال: 

ولكن أنفسهم يظلمون  ((اهللا أي مل ينقصوه شيئا وإمنا نقصوا أنفسهم  واوهم مل يظلم ,فاهللا ما ظلمهم اهللا ))

. ((  

يف هاتني اآليتني فوائد؛ أوال: بيان أن الكفار مهما بلغوا يف القوة عددا ومددا فإن قوم لن تغنيهم من اهللا شيئا، 

ا لن تغين عنهم من اهللا شيئا .عددا لقوله: أوالد؛ مددا: أموال؛ مهما كثرت قوم عددا ومددا فإ  



ال يستطيعون أن يدفعوا شيئا  على العباد حيث إن الكفار العتاة ا أيضا: متام قدرة اهللا وسلطتهومن فوائدمه

  بأمواهلم وأوالدهم مما قضاه اهللا عزوجل .

  هللا شيئا ؟فإن قال قائل: مفهوم اآلية أن املؤمنني تغين عنهم أمواهلم وأوالدهم من ا

قلنا: هذا غري مراد؛ ألن اآلية سيقت يف الرد على الكفار الذين يفتخرون بأمواهلم وأوالدهم؛ فبني اهللا أن أمواهلم 

يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم  ((وأوالدهم ال تغين عنهم من اهللا شيئا؛ أما املؤمنون فقد قال اهللا تعاىل: 

ماله وولده إال أن يكون  هوال أحد ينفع يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ))وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن 

  عونا له على طاعة اهللا .

  أولئك أصحاب النار )) . ((من فوائد هذه اآلية: أن الكفار يف النار؛ لقوله: 

  والثبوت .واجلملة امسية تدل على الدوام  هم فيها خالدون )) ((ومن فوائدها: أم خملدون فيها؛ لقوله: 

  فإن قال قائل: هل هذا اخللود أبدي أم له غاية ؟ 

يف النساء واألحزاب واجلن؛  ,فاجلواب: أنه أبدي وليس له غاية؛ ودليل ذلك يف كتاب اهللا يف ثالث آيات منه

طريق إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا إال  ((: تعاىلففي النساء يقول اهللا 

(( إن اهللا أعد لعن ويف سورة األحزاب يقول اهللا تعاىل:  جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهللا يسيرا ))؛

ومن يعص اهللا  ((ويف سورة اجلن:  ؛الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال نصيرا ))

بعد هذه اآليات قول يقال؛ بل لو قاله قائل فقوله مردود  وليس ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ))؛

عليه؛ ألن هذا أمر غييب ال يعلم إال من قبل الشرع والوحي؛ والوحي كما ترون نزل بأم خالدين فيها أبدا؛ وإذا 

أمره  ال تأويله لكانم خيلدون فيها إىل أمد فإنه لو جاء النص فال قياس، إذا جاء النص فال قياس؛ فمن ادعى أ

وإال لكان أمره خطريا جدا؛  ,وقال بعدم التخليد األبدي ,خطريا جدا؛ لكنه تأول واشتبهت عليه بعض اآليات

ألن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن واألمر خطري جدا لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم هللا ولكتابه ولرسوله 

لعقيدة اليت بني اإلنسان م تأويلهم؛ لكن بالنسبة ليغفر هل واهللا ,وألئمة املسلمني وعامتهم على وجه تأولوا فيه

وبني ربه إذا تبني له خطأ عامل من العلماء وجب عليه خمالفته؛ أما بالنسبة للعامل فريجوا له املغفرة والرمحة إذا علم 

  بالنصح لألمة ألنه غري معصوم، العصمة يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم .

ووجه  مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح )) ((اآليتني: إثبات القياس؛ لقوله: ومن فوائد هذه 

ذلك أن املثل إحلاق لألصل بالفرع، إحلاق للمشبه باملشبه به؛ وهذا هو أصل القياس؛ أصل القياس إحلاق فرع 



؟  س؛ إذ أنه إحلاق املشبه مباذابأصل يف حكم لعلة جامعة؛ فكل مثال ضربه اهللا يف القرآن ففيه دليل على القيا

  باملشبه به؛ وعليه فيكون يف هذه اآلية إثبات القياس .

ومن فوائد هاتني اآليتني: حسن أو متام بالغة القرآن؛ وذلك بقياس الغائب على الشاهد؛ وجهه: أن الريح اليت 

ل الكافرين هالكة ال فيها صر وأصابت حرث قوم ظلمت أنفسهم كل يعرف أا مدمرة ومهلكة؛ فكذلك أعما

  وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إال أنهم كفروا باهللا وبرسوله )) . ((خري فيها ألن الكفر مدمر هلا؛ 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن الكافر لن ينتفع مبا عمل يف اآلخرة؛ ووجهه: أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن 

ا ما حيصل من البالء ما ينفع أو حيصل من اخلري الذي يرجو به لكن قد ينفعه يف الدنيا فيدفع اهللا عنه  ,ينفعه

  بسبب العمل أو اإلنفاق الذي أنفقه من ماله .

  وما ظلمهم اهللا )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية بل اآليتني: انتفاء الظلم عن اهللا؛ لقوله: 

ه ؟ لغريه؛ قيل: إنه حمال لذاته؛ وذلك ألن اخللق كلهم عبيد اهللا ومهما فعل السيد وهل هو حمال لذاته أو لغري 

بعبيده فليس بظامل؛ وعلى هذا فإن الظلم يف حق اهللا مستحيل لذاته؛ وهذا القول يتضمن أن اهللا غري قادر على 

يعين لو شاء اهللا أن يظلم  ,هألنه مستحيل لذاته عندهم؛ والقول الثاين: أن الظلم بالنسبة هللا مستحيل لغري  الظلم

لظلم لكنه مستحيل لغريه؛ ما هو الغري ؟ كمال عدل اهللا، كمال عدل اهللا هو الذي منع أن يقع الظلم من اهللا 

سيئة مل  لظلم العباد؛ فأهدرهم أعماهلم الصاحلة وأضاف إليهم أعماالاهللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا نقول: لو شاء 

   كن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعاىل. مييعملوها لكن لكمال عدله ال

  الظلم حمال ؟ فإذا : الشيخ

  حمال لغريه؛ : بالنسبة هللا عز وجل الطالب

  والقول الثاين ؟  ,نعم: الشيخ

  حمال لذاته؛ : أنه الطالب

  أيهما أدل على الكمال القول األول أو القول الثاين ؟ : الشيخ

  ؛ إذا كان حماال لغريه األول: الطالب

 ايقع فليس فيه مدحأن ما ميكن احملال نعم األول؛ ألنه لو كان حماال لذاته مل يكن فيه مدحا هللا عزوجل، : الشيخ

   كمال عدله.هللا؛ املدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه ل

على لكن رجل عنني، عنني يعين ال يقدر  ا,وأضرب لكم مثال يبني األمر: لو أن رجال عنينا دعته امرأة إىل نفسه

؟ ألنه غري قادر على ذلك؛ يء ش ؛ أليهما مندحالشيخ: ال؛ الطالب: اجلماع؛ قال واهللا ما يل رغبة؛ مندحه ؟ 



ولو شاء ألجاا وفعل؛ هل  ,إين أخاف اهللا :فقال الكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفسه

هللا مستحيل وال ميكن أن يقع منه صار عدم ظلمه ليس  ميدح ؟ نعم ميدح ألنه قادر؛ فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة

ال  فلعدله ,وصار متدح اهللا به لغوا ال فائدة منه؛ إذا فاهللا تعاىل نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ا,فيه مدح

  ظلم .ميكن أن يقع منه 

ف اهللا باإلثبات  ومن فوائد اآليتني: إثبات أن اهللا تعاىل موصوف بالنفي كما هو موصوف باإلثبات؛ صح ؟ وص

  ، وصفه بالنفي أقل لكنه موجود .يف القرآن كثري

؟ ال؛ بل هو نفي متضمن لثبوت وهو كمال  هذا النفي الذي وصف اهللا به نفسه هل هو نفي حمض جمردطيب, 

وما اهللا  ((قلنا لكمال عدل؛ وإذا قال:  وما ربك بظالم للعبيد )) ((ضد ذلك الشيء؛ فإذا قال اهللا عن نفسه: 

لكمال قوته وقدرته؛ وهلم جرا؛ ال  وما مسنا من لغوب )) ((لكمال مراقبته؛ وإذا قال:  بغافل عما يعملون ))

  ميكن أن يوجد يف صفات اهللا نفي حمض بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال .

الضد؛ قالوا ألن جمرد النفي إن   التقدير ؟ إثبات كمال يءش يقول العلماء رمحهم اهللا: والبد من هذا التقدير؛ أي

كان لعدم القابلية فال مدح فيه؛ وإن كان للعجز عن املنفي فهو نقص، نقص؛ إن كان لعدم القابلية فال مدح 

هذا : نقول يء هذا الكالم,ش ال خيلف الوعد؛ أيال يغدر بالعهد مثل لو قلنا: اجلدار ال يظلم، اجلدار  ,فيه

ذا؛ فما مثلك إال كمثل الذي قال: السماء فوقنا واألرض حتتنا أو قال: كأننا حول لغو، لغو؛ كل الناس يعرفون ه

غري قابل هلذا املنفي عنه كان ؟ هل فيه فائدة ؟ طيب فإذا  الفائدة من هذا يءش املدرس طلبة يدرسون نعم ؟ أي

 مانا إن اهللا ال يظلم ألنه فإن وصفه به لغو ال فائدة منه؛ وإن كان هذا النفي لعجزه عن حتقيقه صار نقصا؛ لو قل

بل هو  ,يظلم؛ الشك أنه نقص؛ إذا فالقاعدة فيما وصفه لنفسه من النفي أنه ليس نفيا حمضاأن يستطيع 

  متضمن إلثبات كمال؛ ما الكمال ؟ كمال ضد ذلك النفي .

؛ فاإلنسان ره وإحسانهنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بويستفاد من هذه اآلية: أن نفس اإل

عند نفسه أمانة جيب أن يرعى هذه األمانة حقها؛ وإذا كان جيب على اإلنسان أن يرعى األمانة يف ولده وأهله 

هذه وصية منه تعاىل لنا  وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) ((ففي نفسه من باب أوىل؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

 فأوصانا اهللا لنا بأوالدنا وصية منه لنا بأوالدنا والولد بضعة من ))يوصيكم اهللا في أوالدكم  ((بأنفسنا؛ وقال: 

  أبيه .

   ؟ يف أنه حمال لغريهمثل نفي الظلم  لنفي السنة واجلهل عن اهللا تكون بالنسبة: السائل



نفعال يست فعال؛ بل هي اأما السنة والنوم فهذا حمال لغريه؛ وقد يقال إنه حمال لذاته؛ ألن السنة والنوم ل: الشيخ

؛ وقد يقال حمال لذاته ألن وأخذته السنة حمال لغريه ولو شاء لنام اس؛ فقد يقال إوحال تطرأ على النائم والناع

  يف ذلك نفيا لكماله وألن هذا ليس فعال بل هو انفعال فبينه وبني الظلم فرق.

   أشياء األخرى غري املال والولد؟ : شيخ هل ميكن أن يغين عن الكافرالسائل

   مباله وولده .ينتفع هو الغالب أن اإلنسان هذا الولد ألن املال و ال، ما ميكن لكن ذكر : الشيخ

  حال أيب طالب ؟ : و السائل

  سبب وهو محايته للرسول عليه الصالة والسالم وعنايته به .ة، هذه خاصة لخاص : ال, هذهالشيخ

مشريا إىل نار الصحابة  ) على نار جهنم ... ناركم هذه فضلت (الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: : السائل

   ؟فهل تشمل هذا كله  ...

هنا الضمري ليس للتعيني يعين ليس  ناركم ) (وقوله:  على نار الدنيا ) (ألنه يف بعض األلفاظ:  ,أي نعم: الشيخ

  مضافا إىل قوم معينني وإمنا هو مضاف إىل اجلنس .

أو  ...لبعض أفعال اهللا بعض الدعاة يضرب أمثلة جند  هللا األمثال ))(( فال تضربوا قال اهللا عزوجل: : السائل

   ؟املثال الذي ذكرمتوه قبل قليل يف النفي بعدم قدره هذا اجلدار على الظلم فهل جيوز هذا الشيء 

لوا هللا مثل واملثل هو الشبيه والنظري يعين ال جتعل املساوية ألن األمثال مجع النهي عن ضرب األمثال األمثا: الشيخ

إنكم سترون ربكم كما  : (أحدا يشبهه أو مياثله؛ وقد ضرب النيب عليه الصالة والسالم املثل يف رؤية اهللا قال

  يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه ) . (وقال يف الصدقة:  ترون القمر ليلة البدر )

يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال ((: الطالب

من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون ها أنتم أوالء تحبونهم وال 

يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا 

الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا  بغيظكم إن اهللا عليم بذات

  وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا إن اهللا بما يعملون محيط )) .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ))  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا عزوجل: : الشيخ

لم عن اهللا وذلك ية السابقة ؟ إىل ؟ ذكرنا نفي الظآلابقة ؟ الفوائد؛ الفوائد اية السوأظن أننا مل نكمل يف اآل

  لكمال عدله .



 ,مير علينا مرارا كثريا أن اخلطاب مبثل هذا يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم )) ((قال اهللا تعاىل: 

ملؤمنني له ثالث فوائد؛ أوال: اإلغراء على توجيهه إىل ا: تصديره بالنداء يدل على أمهيته والتنبه له؛ ثانيا :أوال

االمتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فال تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فصدق 

ص ملؤمنني إغراء باالمتثال؛ ثانيا: أن امتثاله من مقتضيات اإلميان؛ ألنه ال خياطب الشخفي توجيهه إىل اباخلرب؛ ف

احلكم من مقتضيات  هذابوصف مث يوجه إليه حكم متعلق ذا الوصف إال كان ذلك دليال على أن امتثال 

اإلميان؛ ألنه ال يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق باملؤمن؛ الفائدة الثالثة: أن اإلخالل به نقص يف اإلميان؛ إذا 

  نقص يف اإلميان . وجه اهللا اخلطاب إىل املؤمنني فهذا دليل على أن اإلخالل به

مث إنه البد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه اهللا اخلطاب للمؤمنني كما قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا 

فإما خير تؤمر به وإما شر  ـ ين استمع هلايع ـإذا سمعت اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك  (عنه: 

  . تنهى عنه )


